
 

 

Uitkomsten evaluatie herinrichting 
Meyerweg De Knipe 

 
De Meyerweg is opnieuw ingericht. Het 

Kenniscentrum Shared Space heeft een 

evaluatie gemaakt van de herinrichting. 

Hiervoor is onder andere een vragenlijst 

uitgezet bij u als omwonende. Uit de 

evaluatie zijn een aantal aanbevelingen 

gekomen die binnenkort uitgevoerd 

worden. In deze nieuwsbrief leest u hier 

meer over.  
 

De evaluatie geeft 10 aanbevelingen  

Deze aanbevelingen zijn met Plaatselijk 

Belang afgestemd en gaan we bijna allemaal 

uitvoeren. Een aantal aanbevelingen pakt 

Plaatselijk Belang op, het andere deel voert 

de gemeente uit. 

Hieronder leest u om welke maatregelen het 

gaat. 

 

- Plaatselijk Belang organiseert binnenkort 

een scholing binnen het dorp om het 

Shared Space-principe te verduidelijken. 

Dit doen ze met voorlichting op de 

basisschool en bijvoorbeeld een lasergun-

actie. 

 

- Bij de fietsoversteek op de kruising 

Meyerweg/Woudsterweg verduidelijken wij 

de voorrangssituatie met 

haaientandtegels. De bebording wordt 

geminimaliseerd en waar mogelijk 

samengevoegd. 

 

- Bij de kruising Meyerweg/Hellingbaas 

wordt ‘pianomarkering’ aangebracht om 

de gelijkwaardige kruising te 

verduidelijken. Ook planten we 

haagvakken met beukenhaag. Deze 

krijgen een maximale hoogte van 75 cm. 

De hagen werken verkeersremmend en 

verhogen de attentiewaarde voor de 

kruising.  

- Op het plein bij Café De Knyp plaatsen we 

twee verplaatsbare bloembakken. Hierop 

komt extra reflectiemateriaal. De 

bloembakken zijn hetzelfde als verderop 

in het dorp. 

 

- In het rechte deel van de rijweg komen bij 

wijze van proef nog twee bloembakken. 

Ook deze bakken zijn verplaatsbaar zodat 

we kunnen ervaren welke plek het beste 

werkt. 

 

- In de bochten van de kruising It 

Slúske/Tramweg staan regelmatig auto’s 

geparkeerd. Dit zorgt ervoor dat de 

kruising onnodig onoverzichtelijk wordt. 

Wij vragen parkeerders uitdrukkelijk 

ergens anders te parkeren. 

 

De bijlage geeft u een impressie 

U ziet in de bijlage bij deze brief hoe de 

hagen en de pianomarkering eruit komt te 

zien en op welke plekken de hagen worden 

aangeplant.  

 

De laatste werkzaamheden starten dit 

najaar 

Het najaar is een gunstige tijd voor het 

aanplanten van hagen. De definitieve 

planning is nog niet helemaal duidelijk en 

afhankelijk van levertijden. Met de 

uitvoering van deze laatste maatregelen 

ronden we het project “Herinrichting 

Meyerweg” definitief af. 
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